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Fructozym APX 
 

Specjalnie skoncentrowna pektynaza do obróbki jabłek 

 

Opis produktu: 
Skoncentrowany, płynny preparat enzymatyczny (EC. 3.2.1.15) z Aspergillus Niger do selektywnej 
degradacji pektyn w miazdze owoców ziarnkowych. 
 
 Zalety zastosowania Fructozym APX: 
 

 Zmniejsza lepkość miazgi owocowej, poprawia odprowadzanie soku już na początku tłoczenia 

 Poprawia wydajność tłoczenia I uzysk w pierwszym etapie tłoczenia (tłoczenie kaskadowe) 

 Selektywna degradacja pektyn hydrolitycznych 

 Zwiększa przepływ podczas filtracji crossflow 

 Niskie uwalnianie osadów co powoduje łatwiejsze i szybsze czyszczenie pras 

Dozowanie: 
Odpowiednią dawkę dodać bezpośrednio do surowca zachowując odpowiednia temperaturę i czas reakcji. 
 
 

Zastosowanie Temperatura [° C] Czas reakcji [min] Dozowanie [ml/1000kg 
miazgi] 

Miazga jabłkowa 15-30 30-45 45-70 

Miazga gruszkowa 15-30 45-60 60-90 

 

 

Fructozym APX rozcieńczyć w wodzie (20 – 50 krotnie) dozować bezpośrednio do młyna lub w linię. 
Dodatkowe mieszanie nie jest konieczne. Enzym najlepiej aktywny w zakresie pH 3,0 - 5,0, optymalne pH 
wynosi 4,15. Temperatura miazgi powinna wynosić co najmniej 15 ° C. 
 
 
 
 
 
 

Magazynowanie: 
Najlepiej przechowywać w temperaturze 0-10. Wyższe temperatury powodują skrócenie okresu 
przydatności. Unikać przechowywania w temperaturze powyżej 25 C. Otwarty pojemnik należy jak 
najszybciej zużyć. 
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